Statut
Stowarzyszenia
Regionalne Centrum Wolontariatu

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na
podstawie obowiązującego prawa dotyczącego stowarzyszeń oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
4.

Stowarzyszenie

może

używać

nazwy

skrótowej

„Regionalne

Centrum

Wolontariatu

w Katowicach” lub ”RCW Katowice”.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą Katowice. Dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza RP, zgodnie
z prawem miejscowym.
§3
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać i angażować pracowników.
2. Stowarzyszenie nie jest jednostką sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia
zysku.
§4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym

profilu

działania,

jeśli

nie

narusza

z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

to

zobowiązań

wynikających

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zwiększenie aktywności społecznej (w tym. m.in. wśród dzieci, młodzieży, uczniów, studentów
i absolwentów, osób dorosłych, seniorów, rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci, uchodźców,
cudzoziemców,

osób

chorych

i

niepełnosprawnych,

osób

aktywnych

i nieaktywnych zawodowo, osób bezdomnych, osób zagrożonych ubóstwem i biedą, mieszkańców
terenów wiejskich i miejskich, ofiar przemocy, mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych
i seksualnych) i tworzenie rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań wolontariackich
zarówno w kraju jak i poza jego granicami.
2. Zwiększenie wśród wolontariuszy wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy
wolontarystycznej.
3.Wspieranie

organizacji

pozarządowych

i

instytucji

publicznych,

inicjatyw

społecznych

i osób prywatnych w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym (a w szczególności:
niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych , samotnych matek, dzieci i młodzieży) w ich
działalności na rzecz dobra publicznego, poprzez oferowanie im wsparcia wolontariuszy
i pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie.
4.Budowanie świadomości obywatelskiej.
5.Tworzenie

przestrzeni

dla

zmiany

społecznej,

zwiększającej

uczestnictwo

obywateli

w demokratycznym państwie prawa.
6.Promowanie idei mediacji i dialogu społecznego.
7.Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz działalność na rzecz ich propagowania.
8.Tworzenie warunków społecznego wsparcia dla rozwoju demokracji oraz społeczeństwa
obywatelskiego i informacyjnego.
9.Działalność naukowa i oświatowa.
10.Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
11.Dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
12.Aktywizowanie i integrowanie środowisk lokalnych.
13.Podejmowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

14.Podejmowanie działań służących rozwojowi ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
15.Tworzenie i wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych.
16. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art.
4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności w obszarach: edukacja, sport, kultura, ochrona
środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna poprzez:
1.Promocję i organizację wolontariatu.
2.Prowadzenie pośrednictwa pracy wolontarystycznej – gromadzenie i dystrybucję informacji
o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz o osobach i instytucjach pragnących
korzystać

z

ich

pomocy

,

w

szczególności

tworzenie

i

obsługa

baz

danych

o wolontariuszach i podmiotach zainteresowanych współpracą oraz ułatwienie im nawiązywania
współpracy w tym zakresie.
3.Prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie organizowania wolontariatu i inicjatyw
społecznych.
4.Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji służących realizacji celów Stowarzyszenia.
5.Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących
kwalifikacje wolontariuszy , przedstawicieli organizacji pozarządowych instytucji publicznych
i inicjatyw społecznych.
6.Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach i seminariach zarówno
w kraju jak i poza jego granicami.
7.Prowadzenie

działalności

wydawniczej

i

informacyjnej

,

w

tym

opracowywanie

i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia.
8.Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia.
9.Udzielanie
i finansowego,

wsparcia,

w

tym

m.in.

szkoleniowego,

doradczego,

animacyjnego

organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym, osobom indywidualnym

i szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim.

10.Animowanie,

organizowanie

i

promowanie

współpracy

organizacji

pozarządowych

z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu w zakresie realizacji
programów społecznych i współpracy z wolontariuszami.
11.Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe i instytucje publiczne.
12.Opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych , organizowanie odczytów,
seminariów, sympozjów, konferencji i prowadzenie szkoleń. praktyk oraz staży krajowych
i zagranicznych.
13.Udzielanie

pomocy

organizacyjnej,

technicznej,

doradczej

i

intelektualnej

osobom

i jednostkom organizacyjnym, podejmującym działania na rzecz aktywnego udziału w życiu
społecznym i obywatelskim.
14.Prowadzenie badań dotyczących aktywności społecznej, udziału obywateli w sferze publicznej
i społecznej.
15.Współpracę

z

krajowymi,

zagranicznymi

i

międzynarodowymi

organizacjami

i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych Stowarzyszenia.
16.

Występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji administracji rządowej,

samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości
w zakresie działalności statutowej.
§8
Stowarzyszenie aby realizować cele statutowe prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność
pożytku publicznego.
§9
Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi,
prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

Członkostwo

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.
§ 11
Członek zwyczajny
1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, bez względu na
miejsce zamieszkania, pragnąca realizować cele Stowarzyszenia.
2.Członkiem zwyczajnym może być także osoba małoletnia w wieku 16-18, po złożeniu pisemnej
zgody rodziców (opiekunów prawnych).
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu
Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Członka zwyczajnego przyjmuje uchwałą Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
5. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać władze Stowarzyszenia i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) wyrażać opinie i składać wnioski do władz Stowarzyszenia dotyczące działalności Stowarzyszenia;
3) korzystać z pomocy Stowarzyszenia w związku z realizowanymi celami statutowymi
Stowarzyszenia;
4) korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia dla realizacji celów
Stowarzyszenia.
6. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele;
2) przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) poinformować i uzyskać akceptację Zarządu przed podjęciem działań w imieniu Stowarzyszenia;
4) regularnie opłacać składki członkowskie;
5) godnie reprezentować Stowarzyszenie oraz zjednywać mu sympatyków,
6) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami.
§ 12
Członek wspierający
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje swe wsparcie dla
Stowarzyszenia.
2. Członka wspierającego przyjmuje uchwałą Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
3. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział
z głosem doradczym w statutowych Władzach Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający ma prawo:
1) wyrażać opinie i składać wnioski do Władz Stowarzyszenia dotyczące działalności Stowarzyszenia;
2) korzystać z pomocy Stowarzyszenia w związku z udzielanym Stowarzyszeniu wsparciem;
5. Członek wspierający ma obowiązek:
1) regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń lub udzielić deklarowanego wsparcia
w sposób uzgodniony z Zarządem;
2) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) godnie reprezentować Stowarzyszenie oraz zjednywać mu sympatyków.
6. Członek wspierający nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 13
Członek honorowy
1.

Członkiem

honorowym

może

być

osoba

fizyczna,

która

wniosła

wybitny

wkład

w działalność i rozwój stowarzyszenia lub swoją działalnością lub postawą propaguje cele dla których
powołane jest Stowarzyszenie.

2. Honorowe członkostwo nadaje uchwałą Walne Zebranie na wniosek Zarządu, po wyrażeniu przez
kandydata zgody na piśmie.
3. Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w ustępach następujących.
4. Członek honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z
głosem doradczym w statutowych pracach władzach Stowarzyszenia.
5. Członek honorowy nie ma obowiązku uiszczania składek.
§ 14
Ustanie członkostwa
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na piśmie Zarządowi, po
uprzednim spełnieniu na rzecz Stowarzyszenia zaległych świadczeń, w tym opłaceniu składek
członkowskich;
2) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, za pomocą uchwały Zarządu, z powodu:
a. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez kolejne 2 lata;
b. notorycznego nie brania udziału w pracach i działaniach Stowarzyszenia;
c. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
d. śmierci;
e. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez osoby fizyczne;
3) wykluczenia z Stowarzyszenia z powodu:
a. nieprzestrzegania statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia;
b. działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków.
2. Uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia albo wykluczeniu ze Stowarzyszenia
doręcza

się

skreślonemu

albo

wykluczonemu

z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 1 pkt. 2 lit. c i d.

członkowi

na

piśmie,

3. Od uchwały Zarządu o ustaniu członkostwa, skreślonemu albo wykluczonemu członkowi
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie wnosi się na piśmie, za pośrednictwem
Zarządu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Odwołanie wniesione bez zachowania formy
pisemnej lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Do podjęcia uchwały przez Walne Zebranie
członek pozostaje zawieszony w swych prawach. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie ustania
członkostwa jest ostateczna.
ORGANY STOWARZYSZENIA
§15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Organem doradczym Stowarzyszenia może być Rada Programowa.
3. Zakazuje się:
1) łączenia przez tę samą osobę funkcji w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie;
2) pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej osobie pozostającej w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu,

w

stosunku

pokrewieństwa,

powinowactwa

lub

podległości

służbowej

z członkiem Zarządu;
3) pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej albo w Zarządzie osobie, która była skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 16
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym,
podczas Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia , jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§17
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może
przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów,
w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
w drugim – bez względu na liczbę obecnych.
3.

Uchwały

Walnego

Zgromadzenia

Członków

w

sprawie

zmian

Statutu,

nadania

i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości
głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych
w drugim terminie.
4. Udział w Walnym Zebraniu Członków biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś
członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (zwoływane co najmniej raz w roku) lub
nadzwyczajne, zwoływane przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia
lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym
od daty wpływu wniosku do Zarządu . Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
3) Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
5) Uchwalanie zmian w statucie
6) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
7) Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych
członków.
8) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.
9) Podejmowanie wszystkich uchwał niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§20
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia
członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
§21
Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi inaczej, odbywa się
ono 30 minut później w tym samym miejscu.
ZARZĄD
§22
Zarząd składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wyłania prezesa.
§23
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
2. Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.
3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
5.Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i
zagranicznych.

9. Powoływanie i zatwierdzanie członków Rady Programowej.
10. Zwoływanie i organizowanie posiedzeń Rady Programowej.
11. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków.
12. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
13. Powoływanie i odwoływanie dyrektora biura posiadającego uprawnienia kierownika zakładu
pracy.
14. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
15. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określenie ich zadań.
16. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
§24
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes (lub z jego upoważnienia członek zarządu) w miarę potrzeby,
nie rzadziej niż 4 razy w roku.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków
Zarządu. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji
Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia i/lub osoby wchodzące w skład Rady
Programowej.
§ 25

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu.
2. Do zawierania umów z członkami zarządu w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest
przedstawiciel komisji rewizyjnej.
§ 26
Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

4. W czasie wykonywania swych zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp, w
każdym

czasie,

do

wszystkich

dokumentów

Stowarzyszenia.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia.
4. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków .
5. Reprezentowanie stowarzyszenia w przypadku zawierania umów z członkami zarządu.
§ 29
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich
członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
RADA PROGRAMOWA
§ 30
1.Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia, przy Stowarzyszeniu
może być utworzona Rada Programowa.
2. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne i/lub prawne, które spełniają jeden
z powyższych warunków:
a) wspierają działalność Stowarzyszenia i/lub są członkami wspierającymi,
b)posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia

c) swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
d) są znaczące ze względu na swój udział w społeczności lokalnej
3. Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować:
a) członkowie Stowarzyszenia
b) osoby wchodzące w skład Rady Programowej
4. Skład rady i jego zmiany zatwierdza Zarząd.
5. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb
6. Zarząd może zostać zobowiązany do zwołania i zorganizowania posiedzenia Rady Programowej
pisemnym wnioskiem, popartym przez co najmniej 3 osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
7. Rada ma prawo opiniować bieżącą działalność Stowarzyszenia . Wnioski i opinie winny być
przedstawiane na Walnym Zebraniu lub Zarządowi w formie pisemnej.
8. Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Stowarzyszenia.
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 31
1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje pieniądze, ruchomości, nieruchomości oraz prawa na dobrach
niematerialnych, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są, w szczególności:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, spadki i zapisy;
4) dochody z kapitału w formie odsetek, lokat bankowych, obligacji i bonów skarbowych;
5) zbiórki publiczne;
6) dotacje, subwencje, granty;
8) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
9) nawiązki;
10) dochody z papierów wartościowych i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest w całości na realizację celów Stowarzyszenia oraz
pokrycie jego niezbędnych kosztów.
4. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
5. Składki członkowskie winny być wpłacane za bieżący rok do końca pierwszego kwartału roku
bieżącego.
6. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunkach bankowych
Stowarzyszenia, za wyjątkiem tzw. pogotowia kasowego czyli środków pieniężnych przeznaczonych
na bieżącą działalność stowarzyszenia. Wysokość środków zgromadzonych w „pogotowiu kasowym”
i miejsce przechowywania określa uchwała Zarządu.
7. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§32
Uchwały o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z §18 pkt 3 statutu.

§33
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu zgodnie z §22 pkt 3 statutu.
§34
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia , Walne Zebranie Członków zadecyduje
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną , która przeprowadzi
likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku organizacjom charytatywnym
nienastawionym na zysk o celach charytatywnych zbliżonych do celów Stowarzyszenia.

